
 

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA 

 

NUTARIMAS 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS ŠILUMA“ ŠILUMOS 

BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO 

 

2017 m. rugpjūčio 17 d. Nr. O3E-365 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 dalimi bei 

Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

(toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo 

metodikos“, atsižvelgdama į UAB „Ukmergės šiluma“ 2016 m. gegužės 31 d. raštu Nr. 323 pateiktą 

šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą bei 2016 m. rugpjūčio 22 d. raštu Nr. 397, 2016 m. 

lapkričio 10 d. raštu Nr. 456, 2017 m. vasario 24 d. raštu Nr. 89, 2017 m. balandžio 14 d. raštu 

Nr. 189, 2017 m. birželio 16 d. raštu Nr. 274, 2017 m. liepos 18 raštu Nr. 297 ir 2017 m.  

rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 310 pateiktą papildomą informaciją ir (ar) paaiškinimus, Komisijos Šilumos 

ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2017 m. rugpjūčio 7 d. pažymą Nr. O5E-203 „Dėl 

uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos 

dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a: 

1. Nustatyti UAB „Ukmergės šiluma“ iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. šilumos bazinės kainos 

dedamąsias (be PVM): 

1.1.  šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą: 

1.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,70 + THG,KD, 

dedamąsias: 

1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,70 ct/kWh; 

1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD; 

1.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą 

– 0,19 ct/kWh; 

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias: 

1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,30 + TH,KD, dedamąsias: 

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,30 ct/kWh; 

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD; 

1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias: 

 1.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 9,49 Eur/kW per mėnesį; 

 1.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 10,30 Eur/mėn.; 

1.2.2.3. kintamąją dalį – TH,KD; 

1.3. šilumos perdavimo kainas: 

1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 0,63 + THT,KD, dedamąsias: 

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,63 ct/kWh; 

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD; 

1.3.2. dvinarės kainos dedamąsias: 
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1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 4,60 Eur/kW per 

mėnesį; 

1.3.2.2. pastoviąją dalį (atitinkamai vartotojų grupei) – 4,20 Eur/mėn.; 

1.3.2.3. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – THT,KD; 

1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti 

už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,10 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip 

pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 

0,70 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 

0,64 Eur/mėn.  

2. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD formules: 

Eil. 

Nr. 
Dedamoji Formulė 

1. 
Šilumos (produkto) gamybos 

vienanarės kainos kintamoji dedamoji 

THG,KD = 0,04 + ((31 420 × pHG, d) + (2 254 × pHG, b)) 

/ (52 344 182 / 100) 

2. Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) vienanarės kainos 

kintamoji dedamoji 

TH,KD = 0,03 + ((31 420 × pHG, d) + (2 254 × pHG, b ) 

+ (16 000 000 × pHP / 100)) / (68 344 182 / 100) 

3. 
Šilumos perdavimo kainos kintamoji 

dedamoji 
THT,KD = 0,09 + (10 796 761 × TH ) / 57 547 421 

4. 
Šilumos (produkto) gamybos 

(įsigijimo) vienanarė kaina 
TH = 1,30 + TH,KD 

čia: 

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);  

pHG, b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne); 

pHP – įsigytos šilumos kaina (ct/kWh). 

 

3. Konstatuoti, kad: 

3.1. laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. susidariusios nepadengtos 

sąnaudos dėl gamtinių dujų biržoje pirktų ir parduotų gamtinių dujų kainų skirtumo sudaro 

68,0 tūkst. Eur. Ukmergės rajono savivaldybės taryba šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti 

nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo 

metams; 

3.2. pagal 2016 m. spalio 27 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtą nutartį civilinėje 

byloje Nr. 3K-3-423-916/2016 kompensacija dėl kuro ir vandens kainų skirtumo sudaro 

559,2 tūkst. Eur. Ukmergės rajono savivaldybės taryba šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti 

nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo 

metams; 

3.3. Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos miestelio vartotojams: 

3.3.1. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. spalio 1 d. – 2014 m kovo 31 d.) 

nesusigrąžinta 0,8 tūkst. Eur kuro ir (ar) įsigytos šilumos sąnaudų ir šilumos kainos dedamųjų 

galiojimo metu (2015 m. balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą 

įskaičiuotų kuro ir (ar) įsigytos šilumos kainų skirtumo papildomai gauta 666,8 tūkst. Eur kuro ir (ar) 

įsigytos šilumos pajamų, iš viso 666,0 tūkst. Eur papildomų pajamų. Ukmergės rajono savivaldybės 

taryba šias papildomai gautas pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams; 
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3.3.2. šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.) 

dėl daugiau kaip 1 procentiniu punktu viršijančios vidutinės faktinės investicijų grąžos, palyginti su 

nustatyta investicijų grąža, susidariusios papildomos pajamos yra 74,3 tūkst. Eur. Ukmergės rajono 

savivaldybės taryba šias papildomai gautas pajamas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos 

dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams; 

3.4. Šventupės gyvenvietės vartotojams nustatytų šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu 

(2013 m. spalio 1 d. – 2014 m kovo 31 d.) nesusigrąžinta 0,2 tūkst. Eur kuro sąnaudų ir šilumos 

kainos dedamųjų galiojimo metu (2015 m. balandžio 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.) dėl faktinių ir į 

šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo nepadengtos kuro sąnaudos sudaro 2,2 tūkst. Eur, iš 

viso 2,4 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų. Ukmergės rajono savivaldybės taryba šias papildomai gautas 

pajamas turi įvertinti nustatydama Šventupės gyvenvietės vartotojams šilumos kainos dedamąsias 

pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. 

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas, 

laikinai atliekantis Komisijos pirmininko funkcijas                Jonas Makauskas  


